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Kommunedelplan havneområde nord, Kongsgård-Vige Fastsettelse av 
planprogram 
 
Sammendrag 
 
Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige omhandler videreutvikling av 
Kongsgård – Vige havneområde her under etablering av ny containerterminal. Havneareal 
for ferje- og cruisetrafikk inngår ikke i planarbeidet. 
 
Denne saken omhandler fastsettelse av planprogram for arbeidet med kommunedelplanen. 
Planprogrammet inneholder en beskrivelse av bakgrunn og mål for planarbeidet og hvordan 
planområdet er avgrenset. Deretter følger en beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
og omkringliggende arealer, samt nasjonale, regionale og kommunale føringer for 
planarbeidet. Det gjøres rede for alternativ som skal utredes og bakgrunnen for valg av 
alternativ, sentrale problemstillinger for planarbeidet og en oversikt over hvilke utredninger 
som skal inngå i konsekvensutredningen. Avslutningsvis redegjør planprogrammet for 
organisering av planarbeidet, medvirkning og framdrift. 

 
Formannskapet vedtok i møte 2.mars 2016 å melde oppstart av kommunedelplan for 
havneområdet nord, Kongsgård – Vige og å sende planprogrammet på høring/ offentlig 
ettersyn.  
 
Planprogrammet var utlagt til offentlig ettersyn i perioden10.mars – 29.april 2016. Det er 
mottatt til sammen 32 høringsuttalelser, hvorav flere er felles uttalelser. De mest sentrale 
problemstillingene i uttalelsene er støy fra ny havn til omkringliggende 
boligområder/friområder, inngripen i eksisterende grøntområder, tilrettelegging for 
næringslivet med jernbanetilknytning og avgrensing av influensområdet. I høringen har 
fylkeskommunen varslet at de vurderer å reise innsigelse på følgende tema; omdisponering 
av viktige friluftsområder og trafikk (atkomst fra Marvika til Østre Ringvei, jf havneplanen 
2015), dette må avklares tidlig i planfasen.  
 
Etter at saken om høring av planprogrammet ble fremmet for formannskapet er det blitt 
enighet om at Kystverket inngår som medlem i prosjektgruppa som observatør. 
Planprogrammet justeres i samsvar med dette. 
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Videre anbefaler rådmannen at influensområdet til planen utvides til å omfatte bebyggelsen 
med utsikt til fjorden på Søm og Kongsgård. Noen velforeninger har foreslått utvidelsen til å 
omfatte arealene langs Topdalsfjorden og større deler av Randesund. Rådmannen finner 
ikke dette hensiktsmessig. Konsekvensutredningen vil likevel omfatte innvirkning på areal 
utenfor influensområdet der dette er relevant.  
 
Opplegget for informasjon og medvirkning utvides med egne informasjonsmøter knyttet til 
utredning av enkelte tema, spesielt støy. Denne justeringen medfører ikke behov for endring 
av planprogrammet. 
 
Rådmannen anbefaler at planprogrammet vedtas, jf. plan- og bygningslovens § 11-13. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Bystyret fastsetter planprogram for Kommunedelplan Havneavsnitt nord, 
Kongsgård-Vige, datert 28.januar 2016, i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 11-13. 

2. Planprogrammet dateres bystyrets vedtaksdato og justeres slik: 
a. Prosjektgruppen suppleres med deltakelse fra Kystverket.  
b. Influensområde endres i henhold til administrasjonens forslag. 

 
 

 
Tor Sommerseth  
Rådmann Ragnar Evensen 
 Teknisk direktør 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram for kommunedelplan havneområde nord, Kongsgård-Vige 
Oppsummering av høringsuttalelser 
 
Utrykte vedlegg 
Høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til saksbehandler 
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BAKGRUNN 
 
Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige omhandler videreutvikling av 
Kongsgård – Vige havneområde her under etablering av ny containerterminal. Havneareal 
for ferje- og cruisetrafikk inngår ikke i planarbeidet. 
 
I generalplanen av 1969 ble det gitt en vurdering av havnemulighetene i Kristiansand. I 
generalplanen 1979-90 står det at enkelte aktiviteter kan etter hvert overflyttes til eller 
utbygges i området Kongsgård/Ringknuden/Vige. Arealene var her avsatt til industri. I 
kommuneplanen Kristiansand mot år 2000 var arealbruken utbygd byggeområde. Formålet 
Havneareal ble tatt i bruk i kommuneplanen i 2000 og fulgt opp i kommuneplanene i 2005 og 
2011 Reguleringsplan for Kongsgård – Vige ble vedtatt i bystyret i 2005.  
 
Funksjonsfordeling mellom Vesterhavnen og Kongsgård-/Vigebukta ble behandlet i bystyret i 
2003. Med bakgrunn i innsigelse til kommuneplanen 2011-2022 fra Kystverket besluttet 
bystyret at det skulle gjennomføres en kvalitetssikring av havnevedtaket fra 2003. 
Utredningen viste at løsningen vedtatt i 2003 ikke er realiserbar med hensyn til 
investeringskostnader og arealbehov. Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket 2003 ble 
behandlet i bystyret i 2013. Bystyret vedtok da at Kristiansand Havn skulle lage en plan for 
strategisk utvikling og arealbehov for havnevirksomheten og at Kristiansand kommune skulle 
sette i gang et planarbeid for arealer som grenser til regulerte havnearealer i Marvika, 
Kongsgård og Vige for å avklare det arealmessige handlingsrommet på lang sikt og ivareta 
næringslivets behov. 
 
Kristiansand Havn la våren 2015 fram plan for Strategisk utvikling og arealbehov, 
Havneplanen 2015. Havneplanen 2015 og dens delrapporter er, sammen med andre 
underlagsdokumenter, et viktig grunnlag for kommunedelplanen. 
 
Hovedproblemstilling for planarbeidet er hvordan utvikle Kristiansand havn, havne avsnitt 
nord som en framtidsrettet havn som muliggjør flytting av containerterminalen til havneavsnitt 
nord og imøtekomme mål om effektiv havnedrift og overføring av godstransport fra vei til sjø 
og bane, samtidig som planen skal ivareta øvrig samfunns - og byutvikling.  
 
 
Krav om planprogram 
Det er et krav i plan- og bygningsloven at alle kommuneplaner og kommunedelplaner skal ha 
planprogram. Planer som inneholder areal for utbygging skal også konsekvensutredes. 
Planprogrammet er en plan for planarbeidet som skal gjennomføres. Formålet med 
planprogrammet er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og 
rammer som skal være styrende for planarbeidet, hvilke utredninger som skal lages og 
hvordan konsekvensene av planforslaget skal vurderes. 
 
 
Planprogrammets innhold 
Planprogrammet følger som trykt vedlegg i saken.  
 
Formål med planarbeidet 
Det legges til grunn følgende effektmål for planarbeidet: 

 Langsiktig arealbehov for utvikling av en framtidsrettet havn i Kongsgård-Vige som 
ivaretar behovene til regionens næringsliv og nasjonale funksjoner er sikret. 

 Hensynet til øvrig samfunnsutvikling og byutvikling, særlig knyttet til Marviksletta og 
Sømslandet, er ivaretatt 

 Havnas muligheter til utvikling innenfor økonomisk bærekraftige rammer er ivaretatt. 
 
Avgrensing av planområdet 
En svært viktig oppgave i planarbeidet er å avveie behovet for fremtidig areal til 
havnevirksomhet mot øvrige samfunnsinteresser.  
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Planområdet avgrenset slik at det omfatter arealbehovet til det mest omfattende 
planalternativet (Havneplanen 2015) samt mulige buffersoner. Planprosessen vil avklare 
hvor stor del av planområdet som skal avsettes til havneformål og hvilke arealer som skal 
avsettes til buffersone mellom omkringliggende boligområder og havna. Buffersoner kan 
etableres i form av allment tilgjengelige friområder, næringsbygg osv. Planområdet, jf. 
illustrasjon, er avgrenset slik: 

 i nord mot kommunedelplan for Ytre ringvei  

 i nordvest ved Ringåsen, mot museet 

 i vest ved Torsviga mot Sør Arena og Ægirs vei 

 i sør mot reguleringsplanen Roligheden, Fantholmen og Kuholmsbukta 
 
Avgrensing i sjø tar hensyn til nødvendig manøvreringsareal slik de er vurdert i arbeidet med 
havneplanen 2015. Behov for vendebasseng er vurdert å være 700 m i ytre basseng, og 400 
m i indre basseng. 
 
Gang og sykkelveiforbindelse mellom Vige og Marviksletta avklares i egen plan og i planer 
for Ytre Ringveg og ny Varoddbro. Det vil også bli vurdert å avklare framtidig kopling mellom 
Marviksletta og E18 i egen reguleringsplan. 
 
Planområdet kan reduseres underveis i prosessen. Dette gjelder blant annet arealer som er 
omfattet av midlertidig forbud mot tiltak til 20.6.2017 jf. plan- og bygningsloven § 13-1 og 
byutviklingsstyresak 115/14. Det er en forutsetning at arealbrukskonflikten er avklart. 
 
For en del utredningstema, bl.a. knyttet til konsekvenser for folkehelse, barn og unges bruk, 
støy og trafikk, vil analyseområdet også omfatte tilgrensende arealer vist som 
influensområde i kartet. Influensområdet er utvidet med bakgrunn i høringsuttalelser. For 
enkelte tema vil konsekvenser bli vurdert ut over det skisserte influensområdet. 
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Illustrasjon: Planavgrensning (indre markeringslinje - blå) og influensområde (ytre 
markeringslinje – rød). Influensområdet er justert etter høring 

 
 
Dagens situasjon  
Havnevirksomheten er i dag fordelt på Vestre havn, som inneholder containerterminalen, 
ferjeterminal og cruiseterminal, og havneavsnitt nord, Kongsgård-Vige.  
 
Planområdet for kommunedelplanen ligger ytterst i Topdalsfjorden og er en del av bydel 
Lund. På motsatt side av fjorden ligger boligområdene Søm og Randesundheimen. 
Kristiansand havn, Kristiansand kommune og Kristiansand næringsselskap, KNAS er store 
grunneiere i området. Øvrige arealer eies av private.  
 
Den nordlige delen av området utgjør i dag havne- og industriområdet Kongsgård-Vige. 
Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2005. Havneaktiviteten her omfatter i hovedsak 
tørrbulk, stykkgods, prosjektlaster og OSP (offshore supply port). Her ligger også Ringknuten 
pukkverk AS, som er under avvikling og strandkant deponiet som siden 2006 har tatt imot 
forurensende masser.  
 
Ringknuden og Ringåsen ligger som markerte topper i landskapet og er en buffer mot 
boligene på Vige og Vest-Agder museet på Kongsgård. Deler av Romleåsen og Marvika 
samt Gleodden er en viktig del av grønnstrukturen på Lund. Området inneholder flere 
sentrale militærhistoriker kulturminner og flere naturmangfoldslokaliteter, blant annet 
Prestebekken, som er sjøørretførende. 
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er havneavsnitt nord avsatt til havneformål og havneformål i sjø.  
Nedenfor følger en gjennomgang av arealbruksformål for tilgrensende områder.  



 

6 
 

Grønnstruktur: Ringåsen, Ringknuden, Hestheia, Romleåsen og deler av Marvika og 
Gleodden.  
Bebyggelse og anlegg kombinert formål: Områdene ved Torsviga (BA5) er avsatt til idrett, 
kontor og forretning. To områder lokalisert på nord - og sørsiden av Marvika er regulert til 
kombinerte formål for bolig og kontor (BA6 og BA7).  
Områder i sjø: Formålene som ligger i eksisterende kommuneplan er bruk og vern av sjø og 
vassdrag, ferdsel og kombinerte formål i sjø og vassdrag.  
Hensynssoner og gjennomføringssone: På både sjø- og landarealene, som ligger ved 
Torsviga, er det lagt en gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Sona omfatter 
også Marviksletta og strekker seg nord til E18. Innerst i Marvika er det angitt hensynssone 
naturmiljø H560. Sør på Gleodden er det angitt hensynssone kulturmiljø H570. 
 
Forutsetninger og føringer for planarbeidet  
For at Kristiansand havn skal beholde og videreutvikle sin posisjon som sentralhavn i Norge, 
er det viktig at havna har arealer som gir grunnlag for å utvikle en konkurransedyktig havn.  
 
Utvikling av effektive havner og overføring av godstransport fra vei til sjø og bane står 
sentralt i nasjonale føringer for havneutvikling. Både regionale og kommunale planer og 
enkeltvedtak peker på viktigheten av utvikling av Kristiansand havn. Andre nasjonale, 
regionale og kommunale styringsdokumenter vektlegger byutvikling og folkehelse.  
 
Sentrale problemstillinger 

 Havneutvikling - Hvordan utvikle Kristiansand havn, havne avsnitt nord som en 
framtidsrettet havn som muliggjør flytting av containerterminalen til havneavsnitt nord 
og imøtekommer mål om effektiv havnedrift, og ivaretar regionens behov og statens 
mål om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane?  

 Næringsutvikling - Hvordan sikre tilstrekkelig arealer til å imøtekomme behovet til 
logistikknæring og eventuelt andre næringer som kan ha gevinst av å være lokalisert 
nær havna?  

 Trafikkavvikling/ Trafikkgrunnlag og sikkerhet på land og sjø 

 Folkehelse 

 Tilpassing til eksisterende bomiljø 

 Blå-grønn struktur -  
 Hvordan tilrettelegge for en havneutvikling som ivaretar natur-, friluftsliv- og 

kulturminneverdier innenfor planområdet og influensområdet.  

 Buffersoner  
 Allment tilgjengelige friområder og ikke støyømfintlig bebyggelse mellom havna og 

boliger.  

 Tilpassing til framtidig byutvikling  
 
Alternativ 
Havneplanen 2015 og utredning fra Kokkersvold – Seaport vil danne grunnlag for 
alternativene som skal utredes. 
Planalternativ 1 tar utgangspunkt i havneplanen. I dette alternativet utredes arealene fra Vige 
i nord til og med Gleodden i sør avsatt til havneformål. Deler av Ringåsen og Ringknuden 
omdisponeres til havneformål. For å sikre manøvreringsareal i sjø avsettes sjøarealene inn 
mot Sømslandet til trafikkområde i sjø. 
 
Planalternativ 2 bygger på arealbehov anbefalt i utredning fra Kokkersvold – Seaport. I tillegg 
skal mulighet for jernbanetilknytning avklares. Havnearealet i dette alternativet strekker seg 
fra Vige i nord til Torsviga i sør. Også i dette alternativet vil deler av Ringåsen og 
Ringknuden omdisponeres til havneformål og sjøarealene inn mot Sømslandet til 
trafikkområde i sjø. Hovedatkomsten er den samme. Planen skal ivareta buffersoner mellom 
havn og boligområder i form av allment tilgjengelige friområder. 
 
Konsekvensutredning 
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Planarbeidet skal avklare konsekvenser av planforslaget for hvert enkelt tema og den 
samlede konsekvensen for området. Konsekvensene skal vurderes opp mot dagens 
situasjon (0-alternativet). 0-alternativet er sammenligningsgrunnlag, definert som dagens 
situasjon, inkludert utvikling i samsvar med allerede godkjente reguleringsplaner, 
kommunedelplan for Ytre Ringveg og kontor/næring i Marvika i samsvar med 
kommuneplanen. Kvalitetssikringen av havnestrukturvedtaket av 2003 konkluderte med at 
det ikke er realistisk å flytte containerterminalen til Kolsdalsbukta eller Kongsgård-Vige 
innenfor gjeldende reguleringsplan, i 0-alternativet blir derfor containerterminalen værende 
på Lagmannsholmen. 
 
Det finnes eksisterende utredninger på flere fagtema, heriblant konsekvensutredning 
Kongsgård/Vige industriområde 2003. Eksisterende utredninger vil bli supplert slik at de 
omfatter hele planområdet og influensområdet rundt. 
 
Følgende tema skal utredes: 

 Fornminner, kulturminner og kulturmiljø  

 Landskap 

 Grønnstruktur og friluftsliv 

 Naturmangfold 

 Transport - trafikkgrunnlag og trafikksikkerhet på land  

 Grunnforhold i land/sjø geoteknikk  

 Havnivå/stormflo  

 Flom, overvann og kommunale tekniske anlegg  

 Forurensning  

 Luftforurensing  

 Støy 

 lysforurensing 

 Barn og unges interesser 

 Skolenes og barnehagenes bruk av nærmiljøet  

 Kriminalitets-forebygging  

 Risiko og sårbarhet 

 Folkehelse – samlet helsekonsekvensutredning 
 
Organisering 
Arbeidet med kommunedelplan for havneområdet nord Kongsgård-Vige er prosjektorganisert 
med en administrativ styringsgruppe og prosjektgruppe. Formannskapet, som ansvarlig 
planutvalg for kommuneplan og kommunedelplaner, er politisk styringsgruppe for 
planarbeidet. Saker til formannskapet fremmes via havnestyret og by- og miljøutvalget til 
uttalelse. 
 
Administrativ styringsgruppe består av Teknisk direktør, Havnedirektøren, Kommunelegen 
og leder av by- og samfunnsenheten og ledes av Rådmannen. Prosjektgruppa ledes av by- 
og samfunnsenheten og har medlemmer fra Kristiansand havn KF og representanter fra 
relevante fagmiljø i kommuneadministrasjonen. Etter at saken om høring av planprogrammet 
ble fremmet for formannskapet er det blitt enighet om at Kystverket inngår som medlem i 
prosjektgruppa som observatør. Planprogrammet justeres i samsvar med dette. 
 
Planprogrammet er utarbeidet i tett samarbeid med prosjektgruppa og relevante fagpersoner. 
Det har også vært avholdt møter med Kystverket og Statens vegvesen. Videre har 
planprogramforslaget blitt presentert i planforum. 
 
Framdrift 
Etter framdriftsplanen vil forslag til kommunedelplan bli lagt fram for behandling senhøsten 
2016. Høringen forventes tidlig vinter 2017 og sluttbehandling i løpet av våren 2017.  
 
 



 

8 
 

Tidligere saksgang  

 Bystyresak 80/2003 - Funksjonsfordeling mellom Vesterhavnen og Kongsgård-
/Vigebukta  

 Bystyresak 105/11- Styrke i muligheter - kommuneplan for Kristiansand 2011-2022. 
Bystyret ber rådmannen foreta en kvalitetssikring av strukturvedtaket av 2003. En slik 
kvalitetssikring skal også avklare nødvendige areal i området Kongsgård-Vige (med 
nærområde) med tanke på framtidig behov og funksjonsfordeling. Det må ikke gjøres 
irreversible eiendomsdisposisjoner i området før slik kvalitetssikring foreligger. 
Bakgrunnen for vedtaket var innsigelse til kommuneplanen fra Kystverket. 

 Bystyresak 47/2013 – Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket 2003. Bystyret vedtok 
at Kristiansand Havn setter i gang et arbeid for å finne langsiktig løsning for 
havnevirksomheten. For å avklare det arealmessige handlingsrommet på lang sikt 
setter Kristiansand kommune i gang et planarbeid for arealer som grenser til regulerte 
havnearealer i Marvika samt i Kongsgård og Vige.  

 Bystyresak 99/2014, Ringvirkningsanalysen for Kristiansand Havn KF. Bystyret tok 
ringvirkningsanalysen til etterretning. Av vedtaket framgår det at bystyret er av den 
oppfatning at analysen gir en bekreftelse på havnens betydning for regionen, både i 
forhold til viktigheten for næringslivet, arbeidsmarkedet og skatteinntektene i de 
enkelte kommunene. Bystyret legger til grunn at dette må avspeiles i det videre 
arbeidet, og være førende for havnens innspill i/til dimensjonering av arealer og det 
generelle arbeidet i forhold til Havneplanen og innspill som Kristiansand Havn KF gir i 
forhold til ulike planprosesser.  

 Bystyresak 73/15 Havneplanen – realitetsbehandling av havnestyresak 05/15 
omhandler Strategisk utvikling og arealbehov for Kristiansand havn. Bystyret fattet 
slikt vedtak: Bystyret tar havneplanen slik denne er fremlagt til orientering. Planen har 
ikke status som juridisk dokument etter plan- og bygningsloven og forutsettes fulgt 
opp av en egen kommunedelplan.  

 Byutviklingsstyresak 115/14 Kongsgård – Vige midlertidig forbud mot tiltak. BS vedtok 
midlertidig forbud mot tiltak jf. plan- og bygningsloven § 13-1 for næringsområder i 
Kongsgård og i Vige. Forbudet gjelder til 20.6.2017. 

 Formannskapet vedtok i møte 2.mars 2016 å melde oppstart av kommunedelplan for 
havneområdet nord, Kongsgård – Vige. 

 
Medvirkning 
I arbeidet med utarbeidelse av planprogrammet har administrasjonen hatt møter med 
Statens vegvesen og Kystverket. Forslag til planprogram ble presentert i regionalt planforum 
med deltakelse fra regional myndigheter. 
 
I høringsperioden er det avholdt åpen dag 06.04.2016 i Salems lokaler på Lund. Det var 
beskjedent frammøte. Som følge av at flere mente informasjonen om åpen dag hadde vært 
for dårlig og at for få velforeninger på Søm hadde blitt informert ble det holdt et nytt 
informasjonsmøte i bydelshuset på Søm 25.04.2016. Dette møtet var svært godt besøkt. 
 
Det er også avholdt en presentasjon av planprogrammet i regional planforum 14.04.2016 og i 
Kristiansand næringsforening 19.04.2016. 
 
Høring av planprogrammet 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 å legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn (høring). 
Høringsperioden ble fastsatt til 8 uker fra 10.03.2016 til 29.04.2016. Høringsfristen for 
Randesund bydelsråd ble utvidet til 02.05.2016. Det er mottatt til sammen 23 
høringsuttalelser, hvorav flere er felles uttalelser. Oppsummering av høringsuttalelsene 
 
De mest sentrale problemstillingene i uttalelsene er støy fra ny havn til omkringliggende 
boligområder/friområder, inngripen i eksisterende grøntområder, tilrettelegging for 
næringslivet med jernbanetilknytning og avgrensing av influensområdet. I høringen har 
fylkeskommunen varslet at de vurderer å reise innsigelse på følgende tema; omdisponering 
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av viktige friluftsområder og trafikk (atkomst fra Marvika til Østre Ringvei, jf havneplanen 
2015), dette må avklares tidlig i planfasen.  
 
Administrasjonens vurdering av hver enkelt uttalelse følger vedlagt. I det følgende gis en kort 
redegjørelse for de viktigste temaene, samt hvilke endringer som er gjort i planprogrammet 
som følge av høringen. 

 Medvirkningsopplegg i planarbeidet og ved offentlig ettersyn av planforslaget vil bli 
tilpasset erfaringene fra høringen av planprogrammet og høringsuttalelsene. I tillegg 
til ordinære informasjonsmøter ved høring av planforslag, vil det bli lagt opp til å ha 
egne informasjonsmøter når støyanalysene er klare. 

 

 Influensområdets størrelse er det gitt flere kommentarer til. Administrasjonen har 
konkludert med at avgrensningen av influensområdet var for snever i forslaget til 
planprogram. Avgrensningen har begrenset praktisk betydning for analyser av støy, 
luftforurensning m.v., men kan ha medvirket til at et for snevert utvalg av 
velforeninger ble tilskrevet. 

 

 Støy som følge av utvidet havneaktivitet er det enkelttemaet flest er bekymret for. 
Støy er dessuten et tema som påvirker flere andre tema som livskvalitet, bruk av 
friluftsområder osv. Administrasjonen vil understreke at støy er tema som tas på alvor 
i konsekvensutredningen. Temaet vil dessuten være gjenstand for ytterligere 
vurdering i helsekonsekvensvurderingen. Det legges til grunn at det vil være 
forskjellige konsulenter som utreder støy og som utfører 
helsekonsekvensutredningen.  

 

 Planavgrensningen er et tema i flere av uttalelsene fra offentlige virksomheter og 
næringslivet. Alle uttalelsene som omfatter planavgrensning advarer mot å ta ut 
arealer på nåværende tidspunkt. I tillegg advares det mot å oppheve gjeldende 
vedtak om forbud mot tiltak i randsonen av planavgrensningen. Kystverket foreslår 
også at områdene BA5 (Sør Arena), BA6 og BA7 tas inn i 0-alternativet. Dette er 
ivaretatt i planprogrammet der det står at kontor/næring i Marvika i samsvar med 
kommuneplanen inngår. 
 

 Alternativene: Fra næringslivet er det flere som tar til orde for at Alternativ 1 må 
velges. Velforeninger og beboere mener Alternativ 1 må forkastes og at det bør 
utformes et Alternativ 3. Administrasjonen mener at slik et eventuelt tredje alternativ 
beskrives er dette en variant av 0-alternativet. 

 

 Jernbanetilknytning går igjen som tema i mange uttalelser. Spørsmålet om areal for 
jernbaneterminal vil bli utredet i alle alternativene, slik det er angitt i forslag til 
planprogram. 
 

 Grøntområder og friluftsområder m.v. og konsekvenser av større havn og mer trafikk 
er et gjennomgående tema hos beboere, velforeninger og hos miljømyndighetene. 
Dette er tema som vil bli utredet i konsekvensutredningen. Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder spør konkret om det er mulig å anlegge fjellhaller for containerterminalen 
slik at tilstrekkelige arealer kan vinnes uten nedsprengning av Ringknuden og 
Ringåsen. 

 
Administrasjonen foreslår på bakgrunn av høringsuttalelsene at  

 Planavgrensningen endres ikke, og vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 
opprettholdes. 

 Opplegget for medvirkning justeres i henhold til erfaringene fra høringen av forslag til 
planprogram, bl.a. avholdes eget møte knyttet til støyutredningene og eventuelt andre 
utredninger. 

 Planprogrammet justeres slik: 
o Prosjektgruppen suppleres med deltakelse fra Kystverket.  
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o Influensområde endres i henhold til administrasjonens forslag. 
 

 
 
 


